
ajátos informatikai gyakorlat
az, amikor ágyúval lõnek
a verébre. Két kör és egy sza-

kasz rajzolásához piacvezetõ kereske-
delmi szoftvert használnak, egy egy-
szerû hipotézisvizsgálat tanítását
(amihez néha a zsebszámológép is fö-
lösleges) már csak milliós értékû sta-
tisztikai programcsomagon tudják el-
képzelni. A magyarázat sokszor
a „minden szoftver ingyen van” hamis
és veszélyes tévhite. Ez a hozzáállás
azonban hosszú távon nemigen tart-
ható, mint ahogy ennek már számos
jelét látni, bár egyelõre leginkább cé-
ges szinten és a közszférában. Tudo-
másul kell venni, hogy sok szoftver
pénzbe kerül. Néha pedig sok pénzbe.
Számos esetben találhatunk azonban
jó, viszont olcsó, esetleg ingyenes al-
ternatívát is. Így van ez a komputeral-
gebrai rendszerek esetén is.

A komputeralgebrai programokról
általában
A komputeralgebrai program (más né-
ven komputeralgebrai rendszer, ango-
lul computer algebra system, gyakran
használt rövidítéssel CAS) olyan szoft-
ver, amely segítségével matematikai
mûveleteket hajthatunk végre, de
nem csak számokkal, hanem algebrai
kifejezésekkel, szimbolikusan is.
Változókat, függvényeket, eljárásokat
használhatunk és magunk is definiál-
hatunk. Rendkívül nagy pontossággal
számolhatunk, sõt a legtöbb ilyen
rendszeren belül programozhatunk is.
A matematika számos területén nyújt-
hatnak segítséget.
A komputeralgebrai programok tör-
ténete (így a manapság ismertebbeké

is) a személyi számítógépek elõtti
korba nyúlik vissza. Tudományos ku-
tatóintézetekben, egyetemeken már
a unixos hõskorban is használták
ilyen célokra a számítógépeket.
Nem meglepõ tehát, hogy az ilyen
szoftverek nagy része nem szakadt
el a parancssoros hagyományoktól,
a grafikus felület (ha egyáltalán van
neki) sokszor csak egy „bõr”, ami
megkönnyítheti a használatot, de ál-
talában semmi tartalmi pluszt nem
ad. Az is tipikus, hogy többségük
nem csak DOS-Windows alá érhetõ
el, hanem Unix-Linux alá is, hiszen
eleve azon indult a fejlesztésük.
Az elsõ kereskedelmi Linux szoft-
verek között is ott találjuk a CAS

rendszereket. 

Megkülönböztetünk általános célú
és speciális komputeralgebrai prog-
ramokat. 
Ismertebb általános célú projektek
(ABC sorrendben): Axiom, Derive,

Mathematica, Matlab, Maple,

Maxima, MuPAD, Octave, REDUCE,

Scilab. Néhány speciális projekt: GAP

(csoportelmélet), KANT/KASH (szám-
elmélet), Magma (algebra, számelmé-
let, geometria).
A felsoroltak között között találunk
kereskedelmi szoftvereket, de ingye-
neseket is. Általában elmondható,
hogy a kereskedelmi változatok drá-
gák (áruk gyakran sok száz dollár,
egy-egy teljes rendszer ára akár jóval
ezer dollár fölött lehet), de barátságos
grafikus felületû szoftverek, míg az
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ingyenesek nyílt forráskódúak,
de gyakran „fapadosak”, néha
egyáltalán nincs grafikus felületük.
Tudásuk azonban nem mindenben
marad el drága társaik mellett.
Jómagam évekig használtam különbö-
zõ Maple változatokat. Munkahelyem
ugyan megvásárolta ezeket  elegendõ
példányban, de hiába is tanítjuk, ha
egy átlagos iskola vagy egy kisebb cég
(a jelenlegi diákunk esetleges eljöven-
dõ munkahelye) nem tudja finanszí-
rozni az ilyen összegû szoftverbeszer-
zéseket. Másrészt személy szerint
mindig is bosszantott az az oktatásban
sajnos eléggé elterjedt hozzáállás, mi-
szerint illegális szoftverfelhasználásra
biztatják, sõt olykor kényszerítik a diá-
kokat, ezért – nem akarván rossz pél-
dát mutatni – mindenképpen más
megoldás után kellett néznem.
Így az utóbbi idõben kipróbáltam
a MuPAD ingyenes és shareware

változatait, de az új verziókból már
nem készültek ingyenes, úgynevezett
Light kiszerelések. Ekkor kezdtem el
keresni valamilyen költséghatékony,
lehetõleg nyílt forráskódú alternatí-
vát, ami azért elég kiforrott és meg-
felel az átlagfelhasználó igényeinek
(és képességeinek). Így találtam meg
a Maximát.

Mi is az a Maxima?
A Maximát eredetileg Macsyma né-
ven kezdték el fejleszteni az 1960-as
évek vége felé a Massachusetts

Institute of Technology-n, Lisp progra-
mozási nyelven. A Macsyma korának
úttörõ programja volt, olyan rendsze-
rek fejlesztését inspirálta, mint
a Maple és a Mathematica. 1982-tõl
William Schelter (õ 2001-ig állt a fej-
lesztések élén) vezetésével Maxima

néven fejlõdött tovább. 
A Maxima 1998 óta GNU General

Public License (GPL) alatt jelenik meg.
Ez utóbbi tény felpezsdítette
a Maxima és a hozzá kapcsolódó
projektek fejlesztését.
Ilyen említésre méltó kezdeményezés
például a WebMathematics Interactive

(WMI) nevû, magyar fejlesztésû, web
alapú interaktív matematikai szoftver
fejlesztése. Ez egy nyílt forráskódú
webes alkalmazás, amely több külön-
bözõ komputeralgebrai rendszert
(köztük a Maximát) is képes meghaj-
tani. A program kipróbálható az alábbi
címen: � wmi.sf.net.

Hozzáláttam tehát a Maxima tüzete-
sebb vizsgálatához.  Elõször az tûnt fel,
mennyire jól dokumentált a rendszer.
Például a projekt honlapjáról sok hasz-
nos leírás tölthetõ le, köztük a (461 ol-
dalas!) Maxima Manual, angol nyel-
ven. Maga a szoftver is angol nyelvû,
bár ez legfeljebb a hibaüzenetek olva-
sásánál lehet zavaró. (Mielõtt azonban
valaki emiatt csalódna a Maximában,
megjegyzem, hogy ismereteim szerint
még a kereskedelmi CAS programok
között sem találunk magyarítottat.)
Már az elérhetõ leírásokat átnézve
nyilvánvalóvá vált számomra, hogy
nagy tudású komputeralgebrai
rendszerrel állok szemben, ami nagy
segítséget nyújthat, leginkább a felsõ-
oktatásban tanuló hallgatóknak. 
És hogy mire is jó ez a Maxima?
Gyakorlatilag mindenre, amire a kon-
kurens termékek. A kalkulus jó része,
a trigonometrikus és klasszikus poli-
nomokkal, mátrixokkal való mûvele-
tek, klasszikus-, trigonometrikus-,
polinomegyenletek, egyenletrendsze-
rek és bizonyos differenciálegyenletek
megoldása, nagy pontosságú aritmeti-
ka, mind-mind sajátja. A parancsok,
eljárások szintaktikája egyszerû,
sallangmentes és logikus. Ahogy
a legtöbb hasonló rendszer esetében,
ezen belül is programozhatunk. 
Természetesen alkalmas egy- és két-
változós függvények ábrázolására.
Ehhez több programot is tud hasz-
nálni, mint például az egyszerûbb

gnuplot (ez az alapértelmezés) és
a nagyobb tudású openmath (ezeket
a programokat általában a Maxima

csomag tartalmazza), de menthetjük
a képet postscript fájlba is.
Ha ismerünk más CAS rendszereket,
érdemes némi idõt szánni a szisztema-
tikus összehasonlításra. Természetesen
egy-egy konkrét esetben, részterületen
mutathat a Maxima néha meghökken-
tõ hiányosságokat, de ez a komputer-
algebra – és persze a matematika –
összetettségébõl adódik. Akármelyik
hasonló programot kezdjük „nyúzni”,
csak rajtunk múlik, mikor futunk bele
a korlátaiba.
A magam részérõl lényegi különbséget
leginkább a kényelmi funkciók terén ta-
láltam. Nem találtam lehetõséget példá-
ul a Maple-ben megszokott úgyneve-
zett worksheet-ek készítésére, bár ilyet
a szintén nem olcsó MuPAD sem tud.

372006. szeptemberwww.linuxvilag.hu

Alkalmazások

22..  áábbrraa Kétváltozós függvény ábrázolása gnuplottal,...

33..  áábbrraa ... és openmath segítségével 

©
 K

is
ka

p
u 

K
ft

. 
M

in
d

en
 jo

g
 f

en
nt

ar
tv

a



Mindezek mellett világos, hogy nem
válthat ki teljesen egy professzionális
CAS rendszert, de azok tudása sok
esetben jóval meg is haladja a diákok
és az egyszerû felhasználó igényeit.
A tudásbeli különbség a program mé-
retébõl is sejthetõ, hiszen például
a Maxima mindössze néhány mega-
bájt, mindenesetre mérete jócskán
eltörpül a kereskedelmi programok
terjedelme mellett. (Természetesen
ez az összehasonlítási módszer
gyakran félrevezetõ lehet.)
A rendszer erejét mutatja, hogy
hosszú évtizedek óta fejlesztett
szoftver, amit aktívan fejlesztenek.
A fejlesztést mi, egyszerû felhaszná-
lók is segíthetjük, hiszen honlapjáról
kiindulva könnyen kezelhetõ hibabe-
jelentõt találhatunk. Ugyanitt fel-
használói fórum segíthet a Maximával

való ismerkedésben. Kezdésnek azon-
ban a Maxima honlapjáról elérhetõ
kisebb-nagyobb leírások olvasgatását
ajánlom.
A Maxima és az összes továbbiakban
ismertetésre kerülõ esetleges járulékos
kiegészítõje olyan nyílt forráskódú
termék, ami egyaránt hozzáférhetõ
Windows és Linux operációs rend-
szerekre is.

Grafikus felületek
A Maxima egy parancssoros program.
Ez a tény bárki számára hasznos lehet,
például ha valamilyen nagy teljesít-
ményû gépen, távolról bejelentkezve
futtatja a szoftvert. Ez azonban ma-
napság nem túl gyakori. Bár rendel-
kezik némi kényelmi szolgáltatással
– a korábban beírt parancsok között

a fel és le kurzorvezérlõkkel bön-
gészhetünk – nem használható
vele a „másolás-beillesztés” gyakran
hasznos funkciója.
Mivel gyakran találkozhatunk – legin-
kább a Linuxszal ismerkedõk körében
– azzal az jelenséggel, hogy ha a fel-
használó nem lát grafikus felületet,
hajlamos pánikba esni, így a fejlesztõk
jóvoltából a Maximához alapból tarto-
zik egy xMaxima nevû (elég kezdetle-
ges és – mi tagadás – nem túl  kényel-
mes) grafikus felület. Elõnyös tulaj-
donsága, hogy indítás után az ablak
alsó felében rögtön láthatunk egy

kivonatos leírást néhány alapvetõ
funkciójáról, példákkal, linkekkel.
Mivel a Maxima nyílt forráskódú
program, nincs elvi (és jogi) akadálya,
hogy bárki kiegészítõ-szoftvereket
készítsen hozzá. A projekt oldalán
számos ilyen kezdeményezés honlap-
ját találhatjuk belinkelve. Ezek közül
tehát kettõt mutatnék be.
A TeXmacs egy sokoldalú, WYSIWYG

típusú szövegszerkesztõ speciális
funkciókkal és pluginokkal. Kifejezet-
ten képleteket tartalmazó, matemati-
kai szövegek esetén lehet hasznos.
A TeX karaktereit használja, lehetõség
van importálni, exportálni LaTeX-be.
A mi szempontunkból azért érde-
kes, mert bár alapvetõen nem
a Maximához készítették, együtt tud
mûködni vele, LaTeX-es karaktereket
megjelenítve. További kellemes tulaj-
donsága, hogy a korábban használt
képletekhez egyszerûen (a kurzorve-
zérlõ billentyûkkel, vagy az egérrel)
visszatérhetek és módosíthatom
azokat. Kezelõfelületét több nyelvre
lefordították, így magyarra is.
Kezdõknek azonban leginkább
a wxMaxima nevû programot aján-
lom. Ennek a szoftvernek egyetlen
célja van, hogy kényelmes, grafikus
kezelõfelületet nyújtson a Maxima

használatához. 
Lényegesen felhasználóbarátabb
frontend, mint az xMaxima. A gyak-
rabban használt függvényeknek
gombjai vannak, számos további
témakörök szerint csoportosított
menükbõl érhetõ el, akár kezdhetjük
a Maximával való ismerkedést ezek
tanulmányozásával, próbálgatásával.
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A korábban beírt parancsok között
a fel és le kurzorvezérlõkkel böngész-
hetünk és az ily módon „visszanyert”
képleteket szerkeszthetjük. További
könnyebbség még, hogy ha kinyitunk
egy (bármilyen típusú) zárójelet,
a bezárása automatikusan megjelenik.
A képernyõn megjelenített munkafo-
lyamatokat képes HTML-be exportál-
ni. Gyors és megbízható program.
Súgójában megtalálható a teljes
Maxima Manual, és egy másik, tö-
mörebb leírás is. Kényelmesebben
használható mint a TeXmacs, hátránya
viszont a nem LaTeX-es kimenet és
hogy „nem tud magyarul”. (Ha valaki-
nek van szabad kapacitása és kedve,
szép és hasznos feladat lenne elkészí-
teni a magyarítását.)

A programok telepítése
A legtöbb disztribúcióhoz találunk
csomagokat, legfeljebb nem a legfris-
sebb verzióból készülteket. Terjesztés-
tõl függhet az is, hogy egy program
egy csomagot alkot, vagy az egyes
alkotóelemeket több darabra szétszed-
ve csomagolták. Igény (vagy szükség)
esetén a programokat forrásból is
fordíthatjuk, bár ez a függõségek
miatt nem mindig egyszerû. 
Elõször telepítsük a Maximát.

Ha nincs csomagunk, letölthetjük
a forrást a honlapjáról. A cím:
� maxima.sourceforge.net. A Maxima

elérhetõ Windows és Linux operáci-
ós rendszerekre, továbbá (a leírás
szerint) forrásból fordítható még
MacOS X-re is.
A jelenleg letölthetõ legfrissebb stabil
verzió az 5.9.2, valamint publikus még

az 5.9.3-as fejlesztõi verzió. Ez utóbbi
tesztelése során elég sok – az elõzõ
verzióban nem jelentkezõ – hibába
botlottam, így nem ajánlom „éles”
használatra.
Ha a Maxima telepítésével meg-
vagyunk, javaslom szerezzük be
a wxMaximát, esetleg a TeXmacsot.
Az esetleges bonyodalmak elkerülése
végett itt is ajánlom, részesítsük
elõnyben a disztribúciónkhoz tartozó
csomagolt verziókat. További infor-
mációkért érdemes körülnézni hon-
lapjaikon, ahonnan kiindulva forrás-
kódjaikhoz is hozzájuthatunk. Ezek
a következõek: � www.texmacs.org,
� wxmaxima.sourceforge.net.
A TeXmacs legújabb stabil Linuxos

verziója az 1.0.6. A wxMaxima elér-
hetõ legfrissebb változata a 0.6.5.

Bonyodalmak Ubuntu 6.06 alatt
Már-már azt írtam, hogy a programok
telepítése problémamentes (jómagam
eleinte csak SUSE és Slackware alatt
használtam), amíg ki nem próbáltam
Ubuntu Dapper Drake-kel. Mivel nép-
szerû disztribúcióról van szó, leírom
az ott tapasztaltakat. 
Telepítettem a wxMaxima és Maxima

csomagokat és elõször úgy tûnt,
minden rendben van. Külön-külön
mûködött mindkét program, de
a wxMaxima nem akart együttmû-
ködni a Maximával. Némi Internetes

keresgélés után világossá vált, hogy
a „hiba nem az én készülékemben
van”; valaki már talált is egy lehetsé-
ges megoldást a problémára. Így jár-
tam el én is. Feltelepítettem a clisp

csomagot, majd ezzel lefordítottam

az idõközben forráskódban letöltött
Maximát. A fordítás (kicsomagolás-
sal együtt) az alábbi megszokott
részekbõl állt:

$ tar -xzvf maxima-5.9.2.tar.gz

$ cd maxima-5.9.2

$ ./configure

$ make

Annyi volt még hátra, hogy
a wxMaxima konfigurációjában
(Edit->Configure->Options->Maxima

program:) megadtam, hogy az így ke-
letkezett maxima-local fájlt használja
a csomagból feltelepített Maxima he-
lyett. (Az eredeti Maxima csomagot
nem távolítottam el, mert a függõsé-
gek miatt ez maga után vonta volna
a wxMaxima törlését is.) Ezután
minden rendben volt. 
Az eredményt az 7. ábrán láthatjuk. 
Az openmath mûködéséhez viszont
még egy Dapperre jellemzõ hibát
ki kell javítanunk. Írjuk át az
/etc/X11/xorg.conf fájlban az 

RgbPath

"/usr/X11R6/lib/X11/rgb"

sort az alábbira:

RgbPath "/etc/X11/rgb"

Ez persze más „Tk-s” programunkra
is „jótékony hatással” lesz.
Azt is jó tudni, hogy függvények
gnuplottal való ábrázolásához
Ubuntu alatt azonban szükség
van még a gnuplot-x11 csomag
telepítésére is. 

Összegzés
Általában elmondható, hogy
a Maxima – kiegészítve például
a wxMaximával – vállalható komp-
romisszumnak tûnik, könnyen kezel-
hetõ, jól használható, értelmes alter-
natívája lehet drága kereskedelmi
programoknak.
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